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INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Algumas doenças ainda se mantêm em ascendência, mesmo com o avanço 

das diversas tecnologias relacionadas à saúde e de medidas direcionadas à 

prevenção. No ano de 2018, as estimativas são de 14.700 novos casos, sendo 11.200 

homens e 3.500 mulheres (BRASIL, 2018). 

No Estado de Goiás, considerando apenas câncer oral, a estimativa para 2018 

são de 340 novos casos (BRASIL, 2018). No ano de 2016, se teve 290 casos sendo 

100 casos na Capital e 190 casos distribuídos pelas outras cidades de Goiás (BRASIL, 

2016). A criação do Ambulatório de Diagnóstico Estomatológico do Sudoeste Goiano 

(ADESGO) justifica-se pelos números de casos câncer bucal e outras lesões de boca 

tanto a nível nacional quanto a nível estadual e a ausência, na região, de um centro 

de referência para tal. O Centro de Diagnóstico Estomatológico (CEDHIPA) foi criado 

para que os laudos dos pacientes atendidos na cidade e região possam ser emitidos 

com maior rapidez.  

BASE TEÓRICA 

Didaticamente podemos dividir as lesões bucais em benignas e malignas. 

Dentre as patologias que não oferecem grandes riscos, podemos destacar os 

Fibromas, Hemangiomas, lesões por Herpes Simples, Estomatites, Papilomas, 

Mucoceles, sendo essas as mais comuns (TOMMASE, 2013). Quando abordamos as 



 

 

neoplasias malignas, essas constituem um problema de saúde pública global e que 

se desenvolvem a partir da carcinogênese: processo que envolve as etapas de 

iniciação, promoção e progressão tumoral. O primeiro passo está ligado aos danos no 

DNA, provocadas por mutações causadas por carcinógenos; uma única célula pode 

sofrer a ação de agentes promotores, estimulando sua proliferação e desorganizando 

o seu ciclo celular. Ou seja, o processo multifatorial desencadeador das neoplasias 

malignas é consequência de um acúmulo de mutações nos genes que regulam o 

crescimento, diferenciação e morte celular. (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2012).  

Hoje sabe-se que o Brasil é o terceiro país no mundo com maior índice de 

câncer de boca, e essa lesão, por ser pouco conhecida apresenta quase sempre um 

diagnóstico tardio (INCA, 2017). O grupo mais acometido são homens acima dos 40 

anos, e as áreas anatômicas mais atingidas são: lábio inferior, borda da língua e 

assoalho bucal (ZAVRAS et al, 2005). Ainda se tratando da epidemiologia, 90% a 95% 

dos casos de câncer bucal correspondem ao carcinoma espinocelular, sendo as 

lesões classificadas em ulceradas, nodulares ou vegetantes. No estágio inicial, pode 

se apresentar como manchas esbranquiçadas ou avermelhadas e ulcerações super-

ficiais assintomáticas. Em seu estágio avançado, as úlceras se apresentam maiores, 

dolorosas, com odor fétido. (AMORIM e FREITAS, 2012). Como já foi dito, o câncer 

tem origem multifatorial, porém podemos destacar alguns carcinógenos ambientais 

que estão extremamente relacionados; como o tabagismo que constitui o fator mais 

importante para o desenvolvimento (90%), sendo que os tabagistas apresentam uma 

probabilidade de 4 a 15 vezes maior de desenvolver a doença do que os indivíduos 

não tabagistas. O álcool constitui o segundo fator ambiental mais associado; as 

substâncias tóxicas produzidas pelo etanol interagem com o DNA, provocando erros 

durante a multiplicação das células, o que pode acarretar no aparecimento do câncer 

(LEITE E GUERRA et al, 2005). 

O Câncer de boca constitui uma neoplasia comum no nosso país (altos índices 

de tabagistas e etilistas) que pode ser extremamente agressivo em estágios 

avançados. No entanto, quando descoberto precocemente o prognóstico é favorável 

a completa cura do paciente. Por isso, programas de prevenção e acompanhamento 

de lesões bucais devem ser disseminados por todo o Brasil, promovendo educação 

em saúde para a população e capacidade de atendimento aos indivíduos em 



 

 

situações mais graves (FREITAS, et al 2016). Nesse intuito de promoção de saúde, o 

ADESGO promove campanhas educacionais no município e ao mesmo tempo, o 

atendimento de casos avançados. 

OBJETIVOS  

 Elaborar planos de ações, através de dias “D” de combate às lesões; processos 

educativos para sanar dúvidas da população em relação aos cuidados bucais, 

relacionando a importância do autoexame bucal e quando deve ser feita a procura 

pelo ambulatório; capacitações de profissionais da saúde para auxiliar na detecção 

precoce. Essa vertente insere-se dentro do Projeto de Educação Permanente (PJ498-

2017). Desburocratizar o atendimento de referência e contra referência feito pelos 

cirurgiões dentistas do atendimento básico ao profissional especializado. Promover 

um atendimento multidisciplinar ao paciente, que vai desde o primeiro atendimento 

(triagem), avaliação clínica, coleta de biópsia, conduta e atendimento médico e 

psicológico em casos necessários. Esse objetivo é viabilizado pela ADESGO (PJ124-

2017). Propiciar o contato de estudantes de diversas áreas da saúde diretamente com 

o paciente em questão e proceder com a montagem de discussão de casos para 

apresentação entre a equipe. Produzir ciência pelos membros ligados à Universidade, 

como: produção de artigos científicos, análise de doenças raras por processos 

histológicos diferenciados, apresentações em simpósios, jornadas e congressos. 

Encaminhar o paciente ao serviço oncológico quando avaliado com uma neoplasia 

maligna, dando todo o suporte psicológico e amparo social adequado. Emitir laudos 

anatomopatológicos das lesões biopsiadas pelo ADESGO. Esse objetivo é viabilizado 

pelo CEDHIPA (PJ356-2017). Servir como base de dados para futuras pesquisas 

acadêmicas. 

METODOLOGIA  

Primeiramente foram ministradas palestras destinadas aos cirurgiões dentistas 

da rede pública de saúde e rede particular, no intuito de esclarecer sobre a importância 

do conhecimento e encaminhamento de pacientes com lesões, já realizando uma 

calibração prévia da equipe executora do projeto e dos profissionais que atendem 

esses pacientes. Essas capacitações ocorreram de maio a julho de 2017 e foram 

obrigatórias para todos os participantes do projeto, com certificação ao final. 

A segunda capacitação ocorreu no mês de outubro de 2017 para os demais 

profissionais da saúde, envolvidos com as Unidades Básicas de Saúde, dentre eles 

médicos e enfermeiros. Nessa mesma capacitação estavam os agentes comunitários 



 

 

de saúde e agentes comunitários de endemias, que receberam folders para 

divulgação dos serviços à comunidade. A divulgação do Ambulatório ocorreu através 

de folders, cartazes, Internet, rádios e palestras para a comunidade.  

Os atendimentos se iniciaram em novembro de 2017 e ocorrem semanalmente 

com um serviço de triagem que funciona quatro dias antes do atendimento 

ambulatorial em si, com isso realizamos uma seleção dos casos que realmente estão 

ligados à Estomatologia. 

A regulação dos pacientes é feita via Secretaria Municipal de Saúde e o 

fluxograma compreende o atendimento inicial na Unidade Básica de Saúde. Os 

cirurgiões dentistas avaliam a possibilidade de encaminhamento ao Ambulatório de 

Diagnóstico Estomatológico do Sudoeste Goiano, que funciona no Hospital das 

Clínicas Doutor Serafim de Carvalho. Esses pacientes serão primeiramente avaliados 

por um profissional especializado na triagem, que funciona às terças-feiras das 19 às 

22 horas, tratando-se de processo clínico fundamental para a análise e manejo prévios 

das lesões; quando há necessidade, o indivíduo retorna para avaliação completa e 

possível coleta de biópsia da lesão aos sábados, quinzenalmente, das 8 às 12 horas. 

Quando o material anatomopatológico é retirado, esse é levado ao CEDHIPA, que 

com a ajuda de técnicos laboratoriais, é processado para se tornar uma lâmina 

histológica. A análise macro e micro é feita pela estomatopatologista que lauda e 

concretiza o diagnóstico. A partir do momento que se tem a identificação do processo 

patológico, o paciente é convocado para ser informado da sua condição. Quando o 

tratamento é simples, a conduta é realizada no próprio serviço (ambulatorialmente). 

Em alguns casos, principalmente quando há malignidade da lesão, o apoio do 

serviço de psicologia é indispensável. A notícia de um diagnóstico sombrio é por 

muitas vezes desesperador e pode provocar evasão do sistema, se não for dada de 

maneira correta. Feito isso, ocorre o encaminhamento para o serviço de oncologia de 

referência através do Núcleo do Câncer da cidade de Jataí. 

Periodicamente são realizados eventos, cursos e campanhas que sedimentam 

e repassam o conhecimento adquirido através do ADESGO e CEDHIPA ou que são 

feitos a partir da identificação das principais dificuldades encontradas na execução 

dos projetos, na tentativa de saná-las. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Como foi relatado com base na literatura, as lesões bucais devem ter um 

acompanhamento e verificação de possível malignidade. A região do Sudoeste do 



 

 

Estado de Goiás não contava com esse tipo de ambulatório até o surgimento do 

ADESGO que proporcionou diagnósticos precoces, evitando evoluções com piores 

prognósticos. Até setembro de 2017, o único serviço que atendia esses casos no 

estado se localizava em Goiânia, coordenado pela Faculdade de Odontologia da UFG 

(Regional Goiânia), com isso, muitos pacientes enfrentavam um sistema burocrático 

que facilitava a evasão do tratamento.  

O ADESGO conta com um diferencial que nenhum outro ambulatório no Brasil 

ainda não possui. O atendimento multidisciplinar desde os primórdios sempre foi 

levado à sério; o apoio de diversas áreas da saúde ligadas ao projeto promove um 

aprendizado global, para acadêmicos e profissionais já estabelecidos. Outro 

importante fato é que as lesões bucais podem caminhar concomitantemente com 

manifestações sistêmicas, assim, no laboratório de diagnóstico contamos com a 

participação efetiva de uma patologista bucal e uma patologista médica, que se 

comunicam livremente, tendo a capacidade de fechar laudos extremamente 

complexos; característica que também destaca o ADESGO de outros ambulatórios 

que já existiam. No primeiro ciclo do Ambulatório foram atendidos 68 pacientes, 

desses, 8 pacientes foram diagnosticados com alguma neoplasia maligna (11,76%), 

considerada uma grande parcela dos casos. 

CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No que diz respeito aos pacientes, os resultados incluem diagnóstico das 

lesões bucais, encaminhamento dos pacientes para serviços oncológicos de 

referência, tratamento das lesões quando pertinente, apoio psicológico e 

acompanhamento médico quando necessário. Quanto ao aluno, compreenderá de 

forma holística todo o procedimento envolvido com o diagnóstico. Por fim, os 

resultados alcançados para a Instituição e comunidade docente e técnica, envolve o 

maior conhecimento de lesões, caracterizando um trabalho multidisciplinar. Esse é o 

papel de um projeto de extensão: identificar e sanar os anseios da comunidade, dar 

suporte ao acadêmico, promover interação entre serviços e Instituições e produzir 

ciência. 
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INTERAÇÕES: PSICOLOGIA TECENDO REDES E SABERES1 

TERRA, Larissa Garcia2; SOUZA; Gleyce Katharine Brasileiro Lima3; SOARES, 

Gabriela Souza4; MENDONÇA, Nayra Daniane5; PEREIRA, Elcimar Dias6; 

MARTINS, Rita de Cássia Andrade   7. 

Palavras- chave: Psicologia Comunitária. Saúde mental. Formação Profissional. 

Determinantes Sociais da Saúde. 

1 INTRODUÇÃO  

O “InterAções: Psicologia tecendo redes e saberes” é um projeto de extensão 

e cultura desenvolvido por equipe interdisciplinar composta por docentes, discentes, 

técnica administrativa e comunidade externa à Regional Jataí da Universidade 

Federal de Goiás (UFG/REJ). O projeto está vinculado ao Serviço de Psicologia 

Aplicada (SPA) do curso de psicologia da Regional e atua por meio de duas frentes: 

formação profissional e intervenções comunitárias, tendo como referencial teórico 

prático a Psicologia Comunitária.   

2 BASE TEÓRICA   

                                                           
1
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As intervenções comunitárias promovidas pelo projeto se desenvolvem a 

partir da metodologia participativa, de acordo com o posicionamento ético-politico 

recomendado por Paulo Freire. O pedagogo e filósofo brasileiro defendia a 

autonomia dos sujeitos no processo educativo, a partir de uma relação dialética 

entre a ação e a reflexão. Nesta perspectiva a prática educativa é relacional, guiada 

por um processo de construção conjunta (FREIRE, 2006). O projeto tem como 

referência teórico metodológico autores/as da Psicologia Comunitária, tais como: 

Freitas (1998; 2002); Monteiro (2000) e Sawaia (2002; 2006), valorizando os 

conhecimentos e experiências dos participantes através de atividades que 

promovam ações coletivas, identificando e buscando ações conjuntas para lidar com 

questões que emergem em suas vidas cotidianas.  

3 OBJETIVO   

  O projeto tem como foco de atuação problematizar temas escassos nas 

grades curriculares do ensino superior, tais como o racismo, questões relativas às 

identidades de gênero, que são determinantes sociais da saúde (DSS) que afetam a 

saúde mental e o cotidiano e qualidade de vida das comunidades interna e externa à 

universidade. Desta forma, o projeto busca a cada ciclo proporcionar espaços de 

intercâmbio direto com a comunidade no apoio à realização de projetos locais, 

utilizando estratégias que incentivem a autonomia dos sujeitos para que se 

apropriem de forma crítica de práticas de promoção à saúde mental.   

4 METODOLOGIA   

  No que diz respeito à metodologia, o projeto se desenvolve por meio de ciclos 

temáticos semestrais. A cada ciclo é escolhido um DSS, com enfoque na saúde 

mental, para nortear os trabalhos. No início de cada ciclo ocorre o planejamento das 

atividades, definição do cronograma, atribuições de cada membro da equipe ao 

longo daquele ciclo, etc. Os ciclos são alimentados pelo grupo de estudos do projeto 

que serve de espaço de reflexão teórica sobre os temas, sistematização e produção 

de conhecimento científico sobre as intervenções comunitária empreendidas.           

O ciclo inaugural teve como tema “Processo de envelhecimento e 

perspectivas de cuidado e atenção à pessoa idosa” (out/2016 a jan/2017), o 

segundo ciclo: “Luta Antimanicomial: por uma sociedade sem manicômios” 



(dez/2016 a junh/2017), seu terceiro ciclo “Saúde Mental e Racismo” (ago/2017 a 

nov/2017), o quarto e último Ciclo teve como tema “Saúde Mental e Gênero”. O 

arranjo de cada ciclo é particular, sendo resultante da interação com a comunidade, 

buscando dialogar práticas e saberes populares e acadêmicos.    

5 RESULTADOS   

Como resultado da atuação do InterAções nestes últimos dois anos o projeto  

realizou um total de 13 atividades formativas, a saber: 6 oficinas, 9 rodas de 

conversa, 3 minicursos - , privilegiando manifestações culturais e artísticas da 

comunidade local. Dentre as atividades artísticas e culturais foram realizados 2 

saraus, 2 apresentações artísticas, 2 exposições. Os ciclos envolveram uma média 

de 100 pessoas como participantes, exceto nos eventos em praça pública aonde 

este numero aumentou para uma médica de 200 pessoas. Já como organizadores, 

tivemos entre 10 e 30 pessoas por ciclo, somando equipe de docentes, discentes, 

técnicos e comunidade externa (organizações da sociedade civil e representantes 

governamentais).   

Foram publicados dois artigos sobre o projeto e as extensionistas tiveram a 

oportunidade de apresentar o InterAções em dois congressos fora do estado, a 

saber: l Simpósio Nacional Psicologia e Compromisso Social – sendo em São Paulo 

na PUC –SP- Campus Perdizes e 6º Congresso Brasileiro de Saúde Mental: Agir e 

Transformar: pessoas, afetos e conexões, sendo em Brasília DF Centro de 

Convenções Ulysses Guimarães. O projeto organizou uma caravana para o Vlll 

Seminário Nacional de Psicologia e Direitos Humanos Psicologia e Democracia: 

Nenhum Direito a Menos, buscando contribuir com a formação dos discentes do 

curso de psicologia. O primeiro ciclo do projeto, que teve como tema “Processos de 

envelhecimento: perspectivas de cuidado e atenção aos idosos” promoveu 

apresentações artísticas, exibição de documentário em um ambiente decorado com 

peças artesanais antigas emprestadas por famílias da comunidade. Houve também 

um minicurso ministrado pela coordenadora técnica da saúde da pessoa idosa do 

Ministério da Saúde sobre os panoramas nacional e internacional e as perspectivas 

de cuidado e atenção ao envelhecimento.    

O segundo ciclo do InterAções teve como a Luta Antimanicomial, o ciclo foi 

desenvolvido em parceria com a Associação Conviver, composta por usuários de 



serviço de saúde mental e Jataí. Após quase 6 meses de trabalho de construção 

coletiva foi realizada a primeira semana da Luta Antimanicomial da cidade. O ciclo 

envolveu alunos de diferentes cursos e profissionais da rede de saúde mental. O 

ciclo culminou com um evento de 1 semana que reuniu espaços de promoção da 

saúde mental, sarau cultural, rodas de conversa, exibição de filmes, feira de 

artesanato, atrações artísticas. O encerramento ocorreu na praça pública da cidade 

com dança, música, poesia, teatro, exposição.      

O terceiro ciclo teve como tema “Saúde Mental e Racismo” e homenageou o 

dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de Novembro. Foram realizados 3 

rodas de conversa de uma média de 4 horas de duração , a saber: 1) A Saúde da 

População Negra; 2) Identidade, Raça, Literatura; 3) Negritude e Cinema; e 4) 

Saúde Mental e Racismo. O evento ciclo encerrou com evento cultural com sarau, 

oficina de capoeira Angola, teatro experimental e roda de conversa.   

O IV ciclo “Saúde Mental e Gênero” se estruturou a partir de minicursos.  A 

saber: 1) Gênero e Masculinidades; 2) Gênero e Loucura; e 3) Gênero, 

Sexualidades e Raça. O ciclo se encerrou com uma oficina onde as pessoas 

puderam falar de suas experiências e sentimentos, quando compartilharam suas 

histórias de vida.    

  Como desdobramento desses quatro ciclos, o InterAções desenvolverá no 

segundo semestre de 2018 seu “V ciclo – A SAÚDE QUE TEMOS E O SUS QUE 

QUEREMOS” que terá como tema a saúde pública, o SUS, buscando dialogar os 

DSS dos ciclos anteriores de forma interseccional. Neste ciclo o projeto reunirá 

entidades da sociedade civil organizada, em parceria com o Conselho Municipal de 

Saúde, em encontros formativos preparatórios para a Conferência Municipal de 

Saúde prevista para o início de 2019.   

6 CONCLUSÃO   

  Desde seu primeiro ciclo o projeto vem desenvolvendo importantes 

questionamentos sobre os Determinantes Sociais da Saúde e suas influências na 

saúde mental das pessoas e comunidades. A cada ciclo o projeto foi agregando 

diferentes atores e atrizes da comunidade jataiense e da universidade no 

enfretamento às iniquidades em saúde. O InterAções foi se tornando um projeto que 



estuda e discute com a comunidade questões que causam sofrimento mental, ao 

mesmo tempo acolhendo este sofrimento.    

  O trabalho como extensionista na equipe do projeto envolve além do estudo e 

da produção científica, o contato direto com a comunidade, o que permite que o  

discente reflita e problematize seus próprios preconceitos, crenças e valores, 

tornando-se mais tolerante e crítico na relação com os demais sujeitos, exercitando 

o compromisso ético-político com a transformação social.  
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O PLANTÃO PSICOLÓGICO NO REFERENCIAL METODOLÓGICO DO 

PSICODRAMA: ENCONTRO COM AS SUBJETIVIDADES DESVIANTES1 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

O plantão psicológico é um tipo de atendimento oferecido - geralmente 

inserido em uma instituição – que possibilita a procura de ajuda do cliente 

perante alguma dificuldade circunstancial. Sem necessidade de agendamento 

prévio, o atendimento pode ser buscado diante de uma demanda específica, 

como uma ferramenta que possibilita ao cliente lidar com sua ansiedade, limites 

e recursos pessoais. Geralmente nos atendimentos existe uma regularidade na 

oferta do serviço com uma equipe de plantonistas com dias e horários fixos 

preestabelecidos, sendo que não existe as filas de espera.  

 Os plantões psicológicos foram realizados na cidade de Jataí-GO no 

Nosso Lar –Casa de Apoio, uma associação sem fins lucrativos fundada em 

2008, que busca prestar cuidados relacionados à alimentação, local para higiene 

pessoal, fornecimento de roupas e sapatos e realização de palestras educativas. 

O público-alvo da instituição é constituído por moradores de rua, trabalhadores 

precários (garis), “trecheiros” ou andarilhos (pessoas que percorrem várias 

cidades sem residência fixa), desempregados ou excluídos do mercado de 
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trabalho, pessoas com dependência química e usuários da rede de saúde 

mental do município. A equipe de extensão e de pesquisa pertence ao curso de 

Psicologia da Universidade Federal de Goiás (UFG) –Regional Jataí. Os 

plantões psicológicos acontecem de segunda a sexta, de 10:00 às 12:00, sem 

necessidade de agendamento, a partir da necessidade dos usuários. Embora 

não seja uma escuta processual como na psicoterapia, em alguns casos os 

usuários compareceram regularmente. O professor coordenador e os discentes 

participantes têm como diretriz a democratização do acesso à escuta clínica 

psicológica, o que pode fortalecer a rede de saúde mental e de cuidados em 

promoção da saúde do município. 

2 BASE TEÓRICA 

O encontro com a alteridade e os afetos experimentados no contato com 

sujeitos marginalizados nos insere numa dimensão clínico-política de 

intervenção. Seria a clínica psicológica como a escuta do sofrimento que desvela 

as relações de poder presentes na sociedade. No presente estudo adota-se a 

concepção de clínica psicológica que compreende a subjetividade atravessada 

por marcadores socioculturais, políticos, contextuais e ambientais que afetam os 

corpos cotidianamente (SILVA & CARVALHAES, 2016). Nesse caso, a ideia de 

processos de subjetivação ganha relevo, diferentemente de uma concepção 

tradicional de Psicologia que situa o sujeito no âmbito das relações familiares 

primárias e adota conceitos como personalidade e estágios de desenvolvimento. 

Nessa vertente tradicional, temos presente no campo da Psicologia práticas 

adaptativas que se referenciam no binômio normal/anormal, se baseiam na 

noção de cura e que buscam consertar o desvio e corrigir determinados modos 

de existência (HUNING & GUARESCHI, 2005). Estas concepções se tornam 

problemáticas no contato do psicólogo com as camadas populares que podem 

trazer diferentes visões de mundo e diversos modelos de subjetividade. O risco 

de se adotar práticas higienistas ou relações de tutela moralista no contato com 

sujeitos marginalizados é uma constante (PAULON & ROMAGNOLI, 2018). No 

caso das reflexões deste trabalho, buscou-se não patologizar a diferença, sendo 

a loucura entendida como uma maneira de experimentar a vida, um modo de 



estar no mundo. A ideia era sair do viés corretivo/normativo e se abrir para o 

encontro com formas outras de ser, com subjetividades nômades. Logicamente 

que a equipe não desconsiderou o sofrimento e a angústia dos sujeitos que 

lidam com intensidades de afetos e forças dispersas em si que as experiências 

de fragmentação e as vivências com os delírios podem suscitar. 

O referencial teórico que fundamentou as intervenções foi o Psicodrama. 

Trata-se de um método de inspiração existencialista, cujo foco é a representação 

de conflitos, compreendendo as etapas de aquecimento, dramatização, 

compartilhamento e o uso de instrumentos oriundos do teatro tais como diretor, 

protagonista, plateia e palco (MORENO, 1975; VIEIRA, 2009). Em relação às 

experiências delirantes, Moreno (1983) trabalhou psicodramaticamente com um 

caso emblemático de um homem que dizia ser Adolf Hitler, cujo nome verdadeiro 

era Karl. Esse episódio ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial. Moreno 

adotou como estratégia acolher o discurso delirante, construindo um mundo 

auxiliar para o cliente. Nas dramatizações, Hitler/Karl interagia com egos 

auxiliares como se esses fossem companheiros de partido de Hitler e interagia 

com a plateia fazendo discursos como se esta fosse o povo alemão. Moreno 

então buscou seguir as próprias pistas em que o protagonista trouxe, 

concretizando aspectos delirantes nas cenas. Portanto, a estratégia adotada por 

Moreno (1983) foi validar os delírios do protagonista, mesma proposta seguida 

pela equipe em contato com as subjetividades delirantes nos plantões 

psicológicos. 

 

3 OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é relatar as experiências, sofrimentos e 

vivências que foram narrados nos plantões psicológicos realizados que acolhem 

usuários de uma instituição de apoio, a partir do projeto de extensão “Plantão 

Psicológico com moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade 

social “código PJ169-2017. O relato aqui realizado tem relação direta com as 

ações realizadas pela bolsista Fernanda Gonçalves da Silva como bolsista 



PROBEC. O foco do trabalho consiste nas narrativas de sujeitos que foram aos 

plantões e que trazem diagnósticos de psicoses ou que apresentam discursos 

delirantes e fragmentados. Procura-se problematizar também os impactos dos 

encontros clínicos nos plantonistas. Alguns dos sujeitos aqui considerados 

trazem diagnóstico de esquizofrenia e outros transtornos de sofrimento mental a 

partir da inserção no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do município. 

4 METODOLOGIA 

A Teoria Fundamentada, metodologia de natureza qualitativa, foi adotada 

neste estudo. De acordo com Charmaz (2009), consiste em diretrizes que 

permitem coletar e analisar dados, com o objetivo de construir teorias 

fundamentadas nos próprios dados. Os dados são analisados com o intuito de 

produzir análises teóricas desde o início da coleta. As diretrizes metodológicas 

da Teoria Fundamentada permitem que a investigação qualitativa se desloque 

para além de estudos meramente descritivos, em direção à produção de 

compreensões abstratas dos fenômenos analisados (CHARMAZ, 2009). 

Para o processo de coletas de dados, os diários de campo constituíram o 

material de registro dos atendimentos. Nestes registros constavam o que 

emergiu no espaço clínico das sessões, contendo as falas dos clientes e 

interações entre plantonista e cliente. Ainda houve o registro dos resultados das 

observações clínicas, eventos não verbais e fatos ocorridos. Os diários de 

campo foram analisados a partir da Teoria Fundamentada nos dados, 

metodologia de natureza qualitativa. A partir da análise foram gerados códigos, 

subcategorias e categorias que representam os resultados da pesquisa. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

 

Foram analisadas as produções delirantes que os usuários dos plantões 

apresentaram nos encontros clínicos. Partiu-se de uma concepção de que os 

conteúdos delirantes representavam produções criativas, maneiras de lidar com 

os sofrimentos vivenciados e talvez formas de elaborar e entender as próprias 

experiências. A equipe buscou não patologizar as narrativas consideradas 



desviantes. Ou seja, as produções delirantes foram acolhidas como formas de 

estar no mundo e como elementos subjetivos importantes que os usuários 

manifestavam. A ideia era não desqualificar os delírios para promover um setting 

acolhedor que fosse um ambiente relacional diferente dos espaços sociais 

cotidianos. A proposta do encontro com os usuários nas suas diferenças, sem 

patologizar suas formas de estar no mundo representa um desafio na medida 

em que os próprios sujeitos já se apresentavam a partir de diagnósticos 

psicopatológicos recebidos na rede de saúde mental como esquizofrenia, 

depressão, transtorno bipolar, dentre outros. As experiências narradas pelos 

usuários/clientes que permitiram conexões entre vivências desestabilizadoras e 

as subjetividades fragmentadas. Acontecimentos de fortes intensidades, rupturas 

nas relações, perda de pessoas significativas, violências sofridas, são 

experiências que trazem afetos intensos e dificuldades de integração e 

organização subjetivas. 

  

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os encontros clínicos com sujeitos marginalizados e com processos de 

subjetivação diferentes dos padrões sociais convocam a invenção de novos 

modos de se fazer a clínica psicológica. Torna-se necessário sair de um viés 

corretivo/normativo ainda presente em alguns meios psíquicos, para o encontro 

com a alteridade, exercendo uma abertura para vivenciar as forças atuantes na 

interseção entre mundos diferentes. Sustentar as tensões presentes no encontro 

com formas subjetivas desorganizadas, estar disponível para o contato com as 

precariedades psíquicas e sociais, acolher as produções delirantes, foram 

convites feitos por esta prática clínica aos plantonistas. É preciso outro tipo de 

cuidado com grupos vulneráveis, longe da tutela e da hierarquização, que 

produzem ainda mais vulnerabilidade. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

Esse trabalho visa apresentar uma das atividades realizadas no projeto “Um 

novo olhar sobre o mundo”, que foi executado em duas etapas na Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Regional Jataí. A primeira etapa refere-se aos 

agendamentos e realização das palestras nas escolas de Ensino Médio da cidade 

que foram efetuadas entre os meses de outubro e novembro de 2017. A segunda 

etapa, refere-se a construção, aplicação e análise do questionário para os alunos 

ingressante no curso de Licenciatura em Geografia, sendo feitos nos meses de 

março e abril de 2018. 

O projeto busca agregar ao ensino na graduação um vínculo com o ensino de 

Geografia na educação básica, pois entende-se que a Geografia acadêmica e a 

Geografia escolar se complementam. E como a Geografia acadêmica e a Geografia 

escolar estão em contexto distintos, considera-se que a compreensão da relação 

entre elas seja de grande importância tanto para os alunos do ensino superior, 

quanto para os da educação básica. 

Quando se pensa na formação tanto do bacharel em Geografia quanto dos 

futuros professores de Licenciatura em Geografia na UFG, é importante refletir que 

esses carregam um histórico consigo, o que por sua vez, contribuirá para a 

formação de sua identidade profissional. Essa bagagem que cada um carrega 

                                                             
1 Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Profa. Dra. Suzana Ribeiro 
Lima Oliveira, código PJ121-2017. 
2 Bolsista do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Probec). Universidade Federal de Goiás 
(UFG), Curso de Licenciatura em Geografia. brunatrabalho01@hotmail.com 
3 Professora Doutora, do Curso de Licenciatura em Geografia, Universidade Federal de Goiás 
(UFG), coordenadora do projeto de extensão. suzanarili@yahoo.com.br 



consigo traz um histórico geográfico, e isso nos leva a pensar: qual é o primeiro 

contato desses com a Geografia como ciência? Acredita-se que seria aquele 

adquirido durante a educação básica. 

Diante de apontamentos, acredita-se que a divulgação dos cursos de 

Bacharelado e Licenciatura em Geografia nas escolas para os alunos do terceiro 

ano do ensino médio possibilita uma compreensão do campo de atuação 

profissional, e ainda, permite um desvelamento de alguns mitos da Geografia 

presente até os dias atuais, sendo: “a Geografia é uma disciplina decorativa”; a 

Geografia para o ensino médio pode ser substituída por itinerário formativo das 

ciências humanas, atual proposta da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) em 

fase de análise para aprovação. 

Ou seja, existe um discurso que as especificidades da ciência geográfica 

podem ser discutidas conjuntamente com outras ciências e profissionais de 

diferentes áreas no ensino médio. No entanto, acredita-se e defende-se que essa 

seja uma das ciências que devem permanecer como disciplina no ensino médio, 

pois os estudantes que irão para outras áreas mesmo as afins da Geografia, só 

terão a oportunidade de reflexão geográfica nessa fase de sua formação. 

 

2 BASE TEÓRICA 

A Geografia enquanto ciência produz conhecimento ao analisar o espaço, a 

técnica e suas transformações que se materializam na paisagem, este estudo é 

repassado por meio do ensino da disciplina de Geografia, sendo que sua 

compreensão nos remete a um contexto histórico da sistematização do pensamento 

geográfico, e sua influência no ensino (CAVALCANTI, 2002). 

Na Geografia o reflexo da discussão do ensino no Brasil efetivou-se na 

década de 1980, com novas propostas de ensino baseadas em fundamentos críticos 

de cunho dialético marxista e materialista histórico (VLACH, 1991). 

Moreira (2008), afirma que os estudos sobre o pensamento geográfico 

indicam que a Geografia do Brasil é investigada ora pelo foco da interação 

homem/meio e ora pelo da interação espacial, mas sem que uma teoria do Brasil 

explícita enfim apareça. A construção do saber geográfico, deve-se pautar no 

desenvolvimento do raciocínio geográfico. É de extrema importância a valorização 

dos conceitos cotidianos para a formação dos conceitos científicos. No entanto, 



sabemos que devido a diferentes desafios, o ensino de Geografia em diferentes 

colégios ainda permanece reproduzindo um ensino com fortes características 

tradicional, tornando-o um conhecimento inexpressivo socialmente. 

O ensino para ser de fato significativo, deve-se pautar no desenvolvimento do 

raciocínio geográfico, os conteúdos selecionados precisam ser significativos e 

socialmente relevantes. É de extrema importância a valorização dos conceitos 

cotidianos para a formação dos conceitos científicos. 

Para Cavalcanti (2002), o processo de formação de conceitos cotidianos é 

“ascendente”, surge impregnado de experiências cotidianas de forma ainda não- 

consciente e “ascendendo” para um conceito conscientemente definido; os conceitos 

científicos surgem de modo contrário, seu movimento é “descendente”, começando 

com uma definição verbal com aplicações não-espontâneas e posteriormente 

podendo adquirir um nível de concretude impregnando-se na experiência. 

Fica então aberto a reflexão em escala local (colégios) e global (ciência 

acadêmica) que o papel do ensino, a mediação do professor é o de promover o 

encontro desses dois tipos de conceitos. Portanto, é necessário superar os 

formalismos que estiveram presentes na história das ideias geográficas, 

compreendendo que o real é complexo, e que é composto por elementos subjetivos 

e objetivos, naturais e sociais, materiais e imateriais. 

O que deve ficar claro para todos os envolvidos no ato educativo é a 

aproximação da academia e as instituições que ministram aulas na educação 

básica. Com essa aproximação, estudos voltados a metodologias individualizadas 

ou a conceitos descontextualizados podem ser superadas, e assim, as metodologias 

passam a se articularem ao método e aos propósitos político-sociais do ato 

educativo (CAVALCANTI, 2011). 

Acreditamos que o ensino de Geografia deve pautar na aproximação das 

instituições de ensino superior das de educação básica, com o intuito de juntas 

refletirem sobre as práticas sociais que devem ser consideradas relevantes. Ao 

considerar que o ensino deve partir do que o aluno conhece de seu cotidiano, de 

suas representações sociais, do lugar, não podemos buscar receitas prontas que 

foram formalizadas para atender outras realidades distantes da nossa. Devemos 

sim, juntos, irmos à busca do fortalecimento do ensino em cada uma dessas 

instituições. Nesse sentido, o presente projeto de extensão é uma das ações que 

estão sendo desenvolvidas junto aos colégios da cidade de Jataí como divulgação 



da importância dos estudos geográficos para todos os estudantes da educação 

básica e do ensino médio. Estudantes esses, que com a proposta da reforma do 

ensino médio atual poderão não ter a oportunidade, caso não se insiram na 

graduação em Geografia, desenvolver um raciocínio geográfico que se considera 

essencial para uma compreensão de mundo. 

 

3 OBJETIVOS 

Objetivo Geral: O presente trabalho possui como objetivo geral possibilitar a 

aproximação dos cursos de Licenciatura e Bacharelado em Geografia com os 

colégios que possuem o ensino médio ressaltando a importância da Geografia nesse 

nível de ensino. 

Objetivos Específicos: Realizar as atividades propostas pelo projeto; analisar 

os benefícios da atividade realizada para os ingressantes 2018.1 no curso de 

Geografia – nas duas modalidades; compreender qual foi o impacto das palestras 

perante a escolha do curso de Geografia com destaque para a importância da 

reflexão geográfica no ensino médio. 

 

4 METODOLOGIA 

Para a realização das palestras nos colégios, foram utilizados a metodologia 

expositiva dialogada, tendo muitas vezes o auxílio de projetores, para uma melhor 

interação entre os palestrantes e os alunos beneficiados pela atividade. As palestras 

foram agendadas previamente com as coordenações dos colégios, de forma a não 

interferir na rotina escolar. 

Desde o desenvolvimento do planejamento das atividades, até a sua 

execução, tudo foi documentado em planilhas do programa Excel, de forma a 

permitir posteriormente a efetuação de análises, que visem atingir os objetivos aqui 

propostos. Foi utilizado para a coleta de dados o questionário realizado com os 

graduandos que ingressaram no curso de Licenciatura e Bacharelado em Geografia. 

De acordo com Marconi e Lakatos (2003, p. 201) esse método “é um instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. O questionário aplicado 



foi semiestruturado, permitindo assim, que os participantes respondessem as 

perguntas de forma livre, trazendo assim, maior veracidade aos resultados finais. 

Após a aplicação dos questionários, foi feita uma verificação das respostas 

dos participantes, de forma a obter os resultados apontados nesse trabalho. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir dos procedimentos mencionados nesse trabalho, foi possível 

constatar que, 381 alunos foram contemplados pelas palestras que foram realizadas 

em 7 colégios da cidade. 

Em relação aos resultados do questionário, é possível afirmar que dentre os 

28 alunos ingressantes no curso de Licenciatura e Bacharelado em Geografia, 

17,8% disseram ter participado das palestras realizadas, enquanto os mesmos eram 

estudantes da 3° ano do Ensino Médio. 

Quanto à aproximação entre o curso de Licenciatura e Bacharelado em 

Geografia com as escolas envolvidas no projeto, aponta-se que surgiram 

dificuldades de agendamento com alguns colégios. Porém, quanto aos colégios que 

foram envolvidos pelo projeto, a relação foi positiva e bem vista por todos os 

envolvidos já que é uma iniciativa de vínculo promissor entre os interessados. 

Para os colégios participantes, foi evidenciada a importância do ensino de 

Geografia não apenas para aqueles estudantes que pretendem cursa-lo, como 

também, para que todos possam ter a oportunidade de desenvolver uma reflexão 

geográfica sobre o mundo, compreendendo e atuando de forma a contribuir com 

suas ações na sociedade. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As ações apresentadas nesse trabalho foram algumas atividades do projeto 

“Um novo olhar sobre o mundo”, diante dos resultados obtidos entende-se que o seu 

desenvolvimento foi positivo. Ressalta-se ainda que esses resultados foram 

importantes para outras pesquisas desenvolvidas, inclusive, foram essenciais para a 

escolha de tema de monografia da autora desse trabalho orientanda pela co-autora. 

O que por sua vez, mostra como projetos de extensão são importantes para os 



estudantes de graduação, que estão apenas no processo inicial de sua formação 

acadêmica. 
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1 INTRODUÇÃO/JUSTIFICATIVA 

No Brasil, a prática de atividades de Extensão Universitária, remonta ao início 

do século XX, coincidindo com a criação do Ensino Superior, (Scolari , Bernardi, & 

Cordenonsi, 2007). A Universidade Federal de Goiás / Regional Jataí (Universidade 

Federal de Jataí), por meio de sua política de extensão apoia iniciativas que vão ao 

encontro do objetivo de promover uma integração entre a comunidade acadêmica e a 

sociedade circunvizinha. Neste contexto, o projeto “Escola de Games” surge com a 

proposta de promover a inclusão tecnológica e social de crianças e jovens estudantes 

da rede de ensino público da cidade de Jatai-Goiás. Para tanto, o referido projeto tem 

por objetivo ensinar lógica de programação para jovens da comunidade, por meio da 

construção de games. 

O projeto justifica-se, pois numa sociedade cada vez mais pautada no uso de 

tecnologias para permear as relações entre o indivíduos, dominar a linguagem de 

programação é um grande diferencial. No Brasil, as iniciativas de levar a programação 

de computadores às escolas de ensino fundamental e médio ainda são escassas e 

mais voltadas para os grandes centros urbanos. Ademais, infelizmente muitas das 

iniciativas do gênero são onerosas às classes socioeconômicas desfavorecidas, 

fazendo-se necessário implementar ações que permitam o desenvolvimento de 

atividades que possibilitem a maior integração destes indivíduos com o universo 

tecnológico. 

 

                                                      

                                                           

1  Bolsista do Programa de Bolsas de Extensão e Cultura (Probec). Universidade Federal de 

Goiás (UFG), Faculdade de Ciências da Computação – Código da Ação (PJ123-2017) 

2  Resumo revisado pela coordenadora do projeto de extensão e cultura, Prof. Ana Paula 

Freitas Vilela Boaventura. 



2 BASE TEÓRICA 

2.1 Iniciativas para Ensino de Programação 

Segundo Wing, os conceitos básicos de Computação – abstração, 

decomposição, entre outros – são de fundamental importância na formação do 

cidadão, provendo recursos cognitivos necessários à resolução de problemas nas 

mais diversas áreas. (apud Hild Aono, Vianna Silva Rody, & Leal Musa, 2017). 

Algumas iniciativas já foram feitas no sentido de ensinar programação aos 

jovens e crianças. A Hora do Código é organizada anualmente pela Code.org, uma 

instituição sem fins lucrativos que busca tornar a ciência da computação disponível a 

todos. A iniciativa foi criada com a intenção de desmistificar a programação e mostrar 

que qualquer pessoa pode aprender fundamentos básicos e ampliar a participação na 

área desta ciência. Trata-se de um movimento global que atinge dezenas de milhões 

de estudantes em mais de 180 países, com tutorias de uma hora de duração e conta 

com grandes parceiros como a Khan Academy e Microsoft (Projeto Pedagógico do 

Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, 2012) 

No Brasil, a Hora do Código tem por representante o Programaê!, que é fruto 

da parceria entre a Fundação Lemann e a Fundação Telefônica VIVO e que incentiva 

professores e alunos a levarem a programação para as escolas. Segundo o site , mais 

de dois milhões de brasileiros já participaram desta iniciativa. (Hora do Codigo, 2018) 

O Codeacademy é um sistema de ensino que pode ser chamado de 

colaborativo, pois utiliza uma plataforma gratuita inteiramente online (Programaê, 

2018). O sistema foi desenvolvido com o objetivo de ser uma ferramenta de fácil 

acesso ao mundo da tecnologia da informação e ensinar a prática de como 

desenvolver códigos; nele o aluno deve aprender. 

Neste ponto, cabe ressaltar a relevância de ações voltadas ao ensino de 

programação, tal como é proposto no “Escola de Games”. Percebe-se que a principal 

contribuição desta ação reside no fato de possibilitar um aprendizado de programação 

mais customizado, uma vez que os alunos são induzidos a usarem lógica de 

programação para produzirem os próprios games. Para tanto, fazem uso dos 

conteúdos programáticos, visto em sala de aula, para a elaboração dos roteiros dos 

jogos. 

2.2 Scratch  

O Scratch é uma linguagem de programação desenvolvida pelo grupo de 

pesquisa Lifelong Kindergarten do Laboratório de Mídias do Massachusetts Institute 



of Technology (MIT) e tem como objetivo principal a introdução da programação de 

computadores para usuários sem experiência em programação, com interesse 

especial em crianças (a partir de 8 anos) e adolescentes, mas não restrita a estes. (L. 

DIAS & DE L. SERRÃO, 2014) 

Em virtude do seu público alvo principal, a linguagem oferece um ambiente 

visual para programação, visando torná-la mais acessível que outras linguagens, 

disponibilizando uma interface que permite que programas sejam montados como 

blocos virtuais, arrastando-os para a área de trabalho e montando-os, lembrando as 

peças de encaixar do brinquedo LEGO. 

A linguagem Scratch disponibiliza comandos que permitem ao aprendiz 

trabalhar com conceitos computacionais importantes para iniciantes em programação 

de computadores, tais como entrada e saída, tipos de dados, variáveis, estruturas de 

controle, operadores e arrays. Além disso, também permite trabalhar com comandos 

que conferem a natureza multimídia inerente a esta linguagem. (Hild Aono, Vianna 

Silva Rody, & Leal Musa, 2017) 

 

3 OBJETIVOS 

 Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência vivida na execução do 

projeto de “Escola de Games”, na condição de bolsista entre 2017/2 e 2018/1. 

                                                             

4 METODOLOGIA 

As fases percorridas para a elaboração do projeto relatado estão apresentadas 

na Fig. 1. 

 

 

 

Figura 1: Estágios de execução do projeto Escola de Games.  

 

Etapa A – Planejamento da Ação: O planejamento da ação será realizado pela 

equipe de desenvolvimento do projeto, envolvendo docentes, discentes e corpo 

técnico da UFG/REJ contando também com a participação ativa da comunidade 

externa, contemplando as seguintes atividades: Seleção da escola; Visita à unidade 

escolar para conhecer a infraestrutura do laboratório; Mapeamento das ferramentas 

que poderão ser utilizadas na referida escola  

Etapa A Etapa B Etapa C Etapa D Etapa E 



Etapa B – Construção dos Materiais Didáticos: Neste ponto haverá um 

estreitamento de laços entre a equipe composta pelos indivíduos da UFG e os 

professores da unidade escolar. Assim, haverá dois momentos importantes para a 

construção do material, a saber: Definição dos temas abordados pelos jogos e 

Elaboração do portfólio:  

Etapa C – Aplicação do Curso: Esta etapa refere-se à prática da ação, ou seja, 

o momento em que os discentes da UFG, sob a tutela do professor coordenador da 

ação, irão ministrar os cursos aos alunos do ensino fundamental. Para tanto haverá: 

Seleção da clientela dos alunos assistidos; Ministrar o curso;  

Etapa D – Avaliação do projeto: Esta fase tem por finalidade mensurar o 

impacto que a ação impeliu aos atores. Para tanto, serão realizadas entrevistas com 

a equipe executora.  

Etapa E – Popularização do Conhecimento: Apresentação dos trabalhos 

durante o Evento Mostra de Profissões, evento realizado anualmente na UFG. 

                                                             

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO/RELATO DE EXPERIÊNCIA 

Seguindo a indicação da equipe da Secretaria Municipal de Educação do 

município de Jataí-GO, a primeira escola a ser visitada foi na Escola Municipal Prof. 

Luziano Dias, situada no setor Estrela Dalva. Embora fôssemos bem recebidos pelos 

membros da unidade escolar, observamos que as máquinas do laboratório estavam 

muito obsoletas e não tinham condições para realizar o curso. 

Ainda enfrentando dificuldades para encontrar uma unidade escolar que 

dispusesse de equipamentos aptos a executar o projeto, fomos convidados a realizar 

um curso de curta duração no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho em 

novembro de 2017. Embora não fosse o segmento de escolas públicas, vimos uma 

oportunidade de colocarmos em prática os estudos e materiais que estávamos 

desenvolvendo, enquanto ainda procurávamos as escolas públicas. 

A infraestrutura do Colégio contava com 20 computadores em pleno 

funcionamento e o minicurso foi ofertado para 30 alunos do 5ª ano do ensino 

fundamental. Assim como no caso anterior, fomos bem acolhidos pela equipe de 

professores e direção da escola. Diferentemente do público-alvo previsto inicialmente 

(alunos de 13 a 15 anos), tivemos que readequar o material didático para atender à 

faixa etária dos alunos. Aconteceram 5 encontros, que foram divididos em duas 

partes: aulas teórica e práticas. No que tange às atividades, durante a parte teórica foi 



explicado sobre roteiro de jogos e na parte prática, a elaboração do roteiro. Essas 

aulas eram mescladas com ensino de programação (usando o Scratch), explicando 

sobre conceitos de condicionais e laços de repetição, explicávamos como usar tais 

estruturas para solucionar o problema do roteiro do jogo. Percebemos que os alunos 

ficaram muito entusiasmados durante a realização da atividades. Aproveitamos este 

momento para ver os pontos positivos e negativos com o intuito de aprimorar o 

material e a condução do curso. 

No início de 2018, conseguimos promover uma parceria com o CPMG Nestório 

Ribeiro, que conta com 25 computadores em bom estado de funcionamento. Assim, 

fizemos uma palestra aos alunos do (8ª ao 3ª ano) na quadra de esportes. Como 

haviam muitos interessados, contamos com a ajuda da equipe  do colégio 

(extremamente engajada), para selecionarmos os interessados. Infelizmente, neste 

período houve a saída repentina do professor que estávamos mantendo contato direto 

e isso prejudicou substancialmente o andamento do projeto. Por conta disso, o curso 

teve início no mês de abril de 2018, sendo que foram ministrados apenas 5 encontros, 

que foram divididos como mencionado acima. 

Em maio, apresentamos os projetos desenvolvidos no Espaço das Profissões, 

2018. Cabe ressaltar que muitos representantes das escolas que visitaram o estande 

do Escola de Games solicitaram a aplicação do projeto nas escolas que trabalham.  

 

6 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando se é convidada a integrar à equipe de um projeto de extensão, espera-

se aprender e compartilhar o conhecimento com outras pessoas. Pode-se dizer que 

houve um aprimoramento do conhecimento, das relações interpessoais e resiliência, 

para aprender a lidar com os desafios. Em linhas gerais, todos integrantes do projeto 

relataram que os alunos (participantes do curso) ficaram animados e curiosos com o 

curso. Entre as dificuldades, podemos citar a dificuldade em encontrar recurso físico 

adequado nas instituições públicas, rotatividade de alunos da UFG vinculados ao 

projeto e professores das unidades escolares que fossem engajados com a proposta 

do projeto. Assim, chegamos à conclusão de que a força motriz da concretização do 

projeto “Escola de Games” vai além dos recursos tecnológicos, e sim com a dedicação 

das pessoas envolvidas no processo. Ao findar esta edição do Escola de Games, 

vislumbramos pontos de aperfeiçoamento e aplicações em várias instituições de  



ensino, tendo em vista sua versatilidade em várias faixas etárias,  nos motivando a 

dar continuidade com o projeto “Escola de Games 2.0”. 

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de 

Financiamento 001. 
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